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Introduktion 
Denna publikation är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten och 

beskriver ett urval inställningar och verktyg inbyggda i operativsystemet 

Chrome OS. Innehållet i skriften har vi skapat för att samla och tydliggöra 

några funktioner som gör en Chromebook mer användbar och individuellt 

anpassad för användaren. Dessa tips ska förhoppningsvis göra det enklare 

att hitta och använda de möjligheter till individuella anpassningar som är 

möjliga i en Chromebook. 

De flesta bilderna i skriften är hämtade från användarmiljön i en  

Chromebook.

För fullständiga manualer för alla inställningar hänvisar vi till  

https:// support.google.com/chromebook
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Inställningar i 
Chrome OS  

Inställningar 

För att ändra inställningar klicka på   

i aktivitetsfältets högra sida och välj 

”Inställningar”. 

 

Alternativt 

klicka på din kontobild längst ner i  

högra hörnet.

Klicka på symbolen för ”Inställningar”    

        (kugghjulet)

Utseende
 
Bakgrund 

Klicka på ”Bakgrund” under enhets- 

menyn ”Utseende”.

Här kan val göras mellan bakgrunds-

bild eller endast bakgrundsfärg.  

Enbart bakgrundsfärg gör det enklare 

att se information på startskärmen.

Det går också att använda alt +  

högerklick på Skrivbordet för att  

ange bakgrund.
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Teckenstorlek

Under enhetsmenyn ”Utseende” välj 

listpilen vid ”Teckenstorlek”. Det finns 

fem alternativ att välja mellan, ”Myck-

et liten”, ”Liten”, ”Medium”, ”Stor” 

och ”Mycket stor”.

Anpassa teckensnitt

Teckensnitt och valet av teckensnitt 

kan vara av betydelse för hur en läsare 

hanterar att ta sig igenom texten.

Under enhetsmenyn ”Utseende” välj 

”Anpassa teckensnitt”.

Teckenstorlek kan väljas mellan  

Mycket liten – Enorm. Dra i reglaget 

för att ändra teckenstorlek.

Teckensnitt kan väljas för ”Standard-

teckensnitt”, ”Serif-teckensnitt”, ”Sans 

serif-teckensnitt”, ”Teckensnitt med 

fast bredd”.

Det finns även Avancerade inställningar 

för teckensnitt som kräver ett tillägg 

från Chrome Web Store.
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Sidzoom

Under enhetsmenyn ”Utseende” välj 

listpilen vid ”Sidzoom”. Val kan göras 

mellan 25-500%. Det går också att 

ändra sidzoom genom kortkommando 

ctrl + eller -.

Enhet

Styrplatta

Under enhetsmenyn ”Enhet” välj pilen 

vid ”Styrplatta”.

Där kan val göras mellan att ”Aktivera 

klick på styrplattan” (av eller på).

”Aktivera tryck och dra” (av eller på).

”Hastighet för styrplatta” (långsam 

eller snabb genom att dra reglaget).

”Rullning” (traditionell eller austra-

liensisk). Traditionell rullning, svep 

uppåt för att flytta sidan neråt, eller 

Australiensisk rullning, svep uppåt för 

att flytta uppåt på sidan.
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Tangentbord

”Aktivera automatisk upprepning” (av 

eller på). När funktionen aktiveras fälls 

en undermeny ut och val kan göras för 

fördröjning före upprepning och upp-

repningsintervall.

Vid ”Visa kortkommandon” ges en 

överblick för vilka tangenter som är 

kopplade till kortkommandon.

Tillgänglighet

Aktivera tillgänglighetsfunktionerna på 

din Chromebook för att anpassa den 

efter dina behov. 

Scrolla längst ner i Inställningar och 

klicka på ”Avancerat”.
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Under enhetsmenyn ”Tillgänglighet” 

finns följande funktioner:

• ”Visa alltid tillgänglighetsalternativ i 

systemmenyn” samt ”Hantera till-

gänglighetsfunktioner”. 

• ”Visa alltid tillgänglighetsalternativ i 

systemmenyn” aktiverar en funktion 

som gör det möjligt för dig att via 

din kontobild komma åt genvägar 

för att aktivera/avaktivera de olika 

tillgänglighetsfunktionerna.

Hantera tillgänglighetsfunktioner är 

ingången till övriga funktioner under 

”Tillgänglighet”. Funktionerna är  

indelade under följande rubriker;  

”Text till tal”, ”Skärm”, ”Tangent-

bord”, ”Mus och styrplatta” samt 

”Ljud”. För att öppna menyn klicka  

på ”Hantera tillgänglighetsfunktioner”. 

Text till tal

Skärmläsningsprogrammet ChromeVox 

är till hjälp för personer med nedsatt 

syn. Skärmläsningsprogrammet läser 

upp text från datorskärmen med tal-

syntes. 
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”Aktivera ChromeVox”, skärmläs-

ningsprogrammet (talad feedback) eller 

via kortkommando ctrl + alt + z.  

Kortkommandot både aktiverar och 

avaktiverar funktionen.

När skärmläsningsprogrammet är  

aktiverat kan du navigera med hjälp  

av kortkommandon för att styra vad 

du vill läsa upp. 

Länk till kortkommandon  

https://support.google.com/chrome-

book/answer/70331755

Skärm

Under rubriken finns följande funktio-

ner; Använd högkontrastläge, Aktivera 

skärmförstorare, Öppna enhetsinställ-

ningarna för skärm samt Öppna in-

ställningarna för utseende.

Högkontrastläge innebär att färger 

inventeras t.ex. blir svart text på vit 

bakgrund vit text på svart bakgrund 

för ökad kontrast.

Aktivera funktionen ”Använd  

högkontrastläge”. 
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Skärmförstoring kan användas för  

att zooma in på delar av skärm.  

Funktionen kan liknas vid att  

använda ett förstoringsglas. 

Aktivera ”Skärmförstorare”.

Du kan sedan förstora skärmen genom 

att;

• zooma in - tryck på ctrl + alt + Öka 

ljusstyrka eller ctrl + alt och rulla 

uppåt med två fingrar på styrplattan. 

• zooma ut - tryck på ctrl + alt + Mins-

ka ljusstyrka eller ctrl + alt och rulla 

nedåt med två fingrar på styrplattan. 

• panorera - flytta muspekaren i valfri 

riktning förbi skärmens kant. 

Tangentbord

Tröga tangenter (flertangentlås)  

möjliggör nedtryckning av en tangent 

åt gången vid användandet av till  

exempel kortkommandon som består 

av tangentkombinationer. 

Funktionen är till för att underlätta för 

användare med rörelsehinder.

Aktivera funktionen ”Tröga  

tangenter”.
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När du vill använda tröga tangenter 

trycker du på sök, shift, alt eller crtl, 

beroende på vilken tangent som inleder 

det kortkommando du vill använda.

Om du vill att tangenten ska förbli 

nedtryckt tills du utfört kortkomman-

dot trycker du på den två gånger. 

När du vill släppa upp tangenten 

trycker du på den en tredje gång. 

Skärmtangentbord

Genom att aktivera funktionen 

”skärmtangentbord” får du upp ett 

tangentbord på skärmen. Det lägger 

sig som en ikon till höger nere i 

funktionslisten.

Via skärmtangentbordet kan du tala  

in text i skrivmiljöer. Du kan även 

lägga till skiljetecken genom att säga 

“komma”, “punkt”, “frågetecken” 

och “utropstecken”. 

För att skriva med rösten gör så här;

Tryck eller klicka i din skrivmiljö där 

du vill skriva. 

Öppna skärmtangentbordet på din 

Chromebook.
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Tryck eller klicka på tala symbolen    

(mikrofon) uppe till höger på skärm-

tangentbordet. När mikrofonen blir blå 

är den aktiv och du kan säga det du vill 

skriva. 

Via skärmtangentbordet kan du också 

infoga emoij eller annan bild eller öpp-

na skrivyta där du kan skriva för hand 

och få det omvandlat till maskinskriven 

text. 

”Markera objekt med tangentbordsfo-

kus när det ändras”. Funktionen mar-

kerar en kort stund det aktiva objektet.

”Markera textmarkören när den visas 

eller flyttas”.

Mus och styrplatta

Aktivera “Klicka automatiskt när  

muspekaren stannar”.

Välj sedan ”Fördröjning före klick” i 

rullisten för att ställa in hur lång tid det 

ska ta innan din Chromebook klickar 

automatiskt. 

Du klickar sedan utan att behöva 

trycka på musen eller styrplattan ge-

nom att föra muspekaren över objektet 

du vill klicka på. 

Du kan aktivera ”Tryck och dra”.
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Du kan aktivera ”Visa stor  

muspekare”.

Du kan sedan välja markörstorlek på 

skalan mellan standard - stor. Både 

muspekaren och markören kommer att 

förstoras om du aktiverar funktionen, 

vilket kan vara till hjälp för personer 

med synnedsättningar och perceptions-

svårigheter. 

Aktivera ”Markera muspekaren när 

den är i rörelse”. Detta gör att muspe-

karen omges av en röd ring när den är 

i rörelse.
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Inställningar i 
Google  
Dokument

Välj sidfärg 

Under ”Arkiv” välj ”Sidinställningar”.

Klicka på fältet under rubriken  

”Sidfärg”. Välj en färg genom att 

klicka på den och avsluta genom  

”OK” eller ”Använd som standard”.

För en mer anpassad färg, klicka på 

”Anpassad”.

Visa stavningsförslag  
(vågformad röd under- 
strykning)

Välj meny ”Visa”. 

Alternativet ”Visa stavningsförslag”  

är aktiverat när en bock visas till  

vänster. Klicka på alternativet om  

den är inaktiverad.

Funktion:

När du skriver visas en vågformad röd 

understrykning under ord som Google 

Dokuments egen rättstavning inte har i 

sin ordlista. 
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Genom alt + högerklick på ordet som 

är understruket visas förslag på rättsta-

vade ord under rubriken ”Menade du:” 

I samma meny finns bland annat  

alternativen: 

• ”Korrigera alltid till” – automatisk 

rättning vid mellanslag.

• ”Lägg till i personlig ordlista” – våg-

formad röd understrykning visas inte 

i fortsättningen.

• ”Ignorera alla” – understrykning 

visas inte för samma ord eller för-

kortning i hela dokumentet.

Visa Helskärm

Välj ”Visa”.

Klicka på alternativet ”Helskärm”.

Återställ genom att trycka på  

tangenten ”esc”.
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Zooma dokument

Klicka på listpilen till höger om pro-

centrutan. Välj procentsats genom att 

klicka med musen eller med piltang-

enterna upp eller ned och tangenten 

”enter”.

Alternativet ”Anpassa” fyller ut hela 

bredden på skrivbordsytan i Google 

Dokument med aktuellt dokument.

Ställa in teckenstorlek

Att ställa in teckensnitt, teckensnitts-

storlek och radavstånd kan underlätta 

läsbarheten för många användare och 

bör anpassas individuellt.

Välj ”Format” 

Peka på alternativet ”Teckenstorlek”.

Välj genom att klicka på ”Öka tecken- 

storlek” eller ”Minska teckenstorlek”.

 

Kortkommando:

Öka - ctrl + skift + . (punkt)

Minska - ctrl + skift + , (komma)

OBS! Markera text som ska ha annan 

textsnittsstorlek.
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Storleksändringen visa i verktygsfältet 

”Teckenstorlek”.

Radavstånd

Välj ”Format”. 

Peka på alternativet ”Radavstånd”  

och klicka på önskat radavstånd.

Alternativt

Klicka på verktygsfältet ”Radavstånd” 

och välj i listan.

OBS! Radavståndet ändras endast i det 

stycke där textmarkören är placerad. 

Markera allt (kortkommando ctrl + a), 

för att ändra radavståndet i hela doku-

mentet.
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Stavning

Placera markören där stavnings- 

funktionen ska påbörjas. 

Välj menyn ”Verktyg” och klicka  

på ”Stavning…”

Klicka på knappen ”Ignorera” för att 

behålla stavningen av ordet. För att 

stavnings - funktionen inte ska stanna 

på samma ord i texten igen klickar 

du på listknappen och välj ”Ignorera 

alla”.

Kontrollera om rättstavat ord finns i 

listan – när det är fler än tre förslag  

använd scroll - funktionen. Bocka för 

valt ord och klicka på knappen  

”Ändra” eller dubbelklicka på det  

valda ordet i listan .

För att ändra alla ord i texten samtidigt 

klickar du på list - knappen och välj 

”Ändra alla”. 

Lägg till rättstavade ord i ordlistan, 

som stavningsfunktionen inte känner 

igen genom att klicka på knappen 

”Lägg till i ordlistan”. Alternativt 

klicka på listknappen och välj ”Visa 

personlig ordlista…” och lägg till.
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Röstinmatning

Taligenkänning kan vara ett alternativ 

när en elev har svårigheter att använda 

tangentbordet för att skriva en text. 

Välj menyn ”Verktyg” och klicka på 

alternativet ”Röstinmatning…”

Klicka på mikrofonen för att aktivera 

röstinmatningen (mikrofonen blir röd) 

och börja tala ord för ord eller flera 

ord i följd. Skiljetecken fungerar inte 

utan måste skrivas in i efterhand med 

tangentbord. 

För att avsluta – klicka på mikrofonen 

igen. 

Stäng verktyget genom att klicka på 

krysset. 

Tips: 

Flytta mikrofonen (”svarta”) genom att 

peka på de tre punkterna i överkanten 

av den ”svarta” mikrofonen – håll in 

höger musknapp och dra till önskad 

plats.
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Inställningar  
(autokorrigering)

För en elev som har stora svårigheter  

att stava vissa ord kan funktionen  

autokorrigering vara ett alternativt 

verktyg. Välj menyn ”Verktyg” och 

klicka på alternativet ”Inställningar…”.

Skriv in de felstavade orden i rutan  

”Ersätt” och de rättstavade i rutan 

”Med”. Spara genom att klicka på OK. 

(De felstavade orden autokorrigeras 

efter mellanslag.)


